
 
 

Bridge over troubled water 
- samarbejdet mellem det specialiserede og basale palliative 

felt 
 

Velkommen til endnu en spændende årsdag i Foreningen for 
Palliativ Indsats. Dagene afholdes i København og Aarhus. 

• Fredag den 2. november 2018 kl. 9.00-16.00, Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 
København 

• Fredag den 15. marts 2019 kl. 9.00-16.00, Radisson Blu Scandinavia, 
Margrethepladsen 1, 9000 Århus, 

 

Program (ret til mindre ændringer forbeholdes) 
 
Kl. Titel Indhold Foredragsholder 
9 – 9.30 Indskrivning, kaffe, brød 

 
9.30 – 9.35 Velkomst  

 
 
 

 

9.35 -10.20 Fremtidens palliation – er 
der ressourcer til alle? 
 

Flere ældre med et stigende antal kroniske 
sygdomme udfordrer både 
sundhedsvæsenets økonomi og dets 
indretning.  
Spørgsmålet er om sundhedsvæsenets 
ydelser i højere grad bør tilrettelægges med 
fokus så behandling tæt på borgeren frem 
for at forsætte den stigende specialisering?  
Jakob Kjellberg vil med afsæt i udviklingen i 
sygdomsmønstre og demografien belyse de 
økonomiske og organisatoriske udfordringer 
som sundhedsvæsenet og særligt 
det specialiserede palliative niveau står over 
for. 

Professor og programleder for 
sundhed hos VIVE 
Jakob Kjellberg 

10.20 -
10.35 

Kaffepause 

10.35-11.20 Pain is all around Hvor stort er kendskabet til palliation hos de 
praktiserende læger? Har vi, i de palliative 
teams, været gode nok til at udbrede den 
palliative tankegang og vores "lille" speciale? 
Jeg møder ofte spørgsmålet:  "Hvilke 
patienter skal vi henvise til det palliative 
team"? Almen praksis bliver i disse år i 
stigende grad udfordret på flere opgaver. 
Der mangler praktiserende læger. Vi hører 
hele tiden om ressourcer og økonomi både i 
primær og sekundær sektor. Det er en 
udfordring samtidig med, at vi har 
"kerneydelser", som vi skal værne om.  

Overlæge Tine Bech, Det 
palliative Team, Aalborg 
(tidl. praktiserende læge) 

11.20 – 
12.05 

Basal palliation på et 
stort hospital 
 

Erfaringer fra implementering af 
Anbefalinger for den palliative indsats 2011 
(SST) og frem til i dag på nefrologisk klinik - 
og så lidt fra resten af huset. 
 

Sygeplejerske Sille Larsen, 
Nefrologisk klinik P, 
Rigshospitalet og 
overlæge Inge Eidemak, palliativ 
enhed, onkologisk klinik, 
Rigshospitalet 



12.05-13.05 Frokost    

13.05-14.25 Shared Care i Holland I Danmark ønsker 70 % af patienter at dø i 
eget hjem, men kun 23 % opnår det. I 
Holland dør 45 % i eget hjem og i et studie af 
Yvonne Engels fra 2016 nåede man op på, at 
67 % døde hjemme. Det der skulle til, var de 
rigtige "værktøjer", øget faglighed og Shared 
Care. Hvad gør de anderledes i Holland? 
Hvordan praktiserer de Shared Care i 
Holland? 

Yvonne Engels; PhD, Associate 
professor in Palliative Care 
Radboudumc Nijmegen Holland. 
Siden 2006 forskning i Palliativ 
Care" og anerkendt 
internationalt med mange 
publikationer og kongresindlæg. 
Yvonne Engels bygger bro 
mellem forskellige specialister og 
mellem basal og specialiseret 
palliation samt mellem forskere 
internationalt. 

14.25-15.05 Døden på 2. klasse eller 
hvad? 
 
 

I Danmark sker ca. 26 % af alle dødsfald på 
plejehjem, men kun 1% af befolkningen 
ønsker at død på plejehjem. Modsat hospice 
- 3% af alle dødsfald, men 25 % vil helst dø 
på hospice . 
Oplægget reflekterer over udviklingen af 
palliation de seneste år, hvor mange 
plejehjem bl.a. har fået plejehjemslæger 
tilknyttet.  Hvad ved vi om palliation på 
plejehjem og kan plejehjemmets image som 
dødssted forbedres? 

Praktiserende læge Thomas 
Gorlen, Lægerne Søborg Torv, og 
forstander, Kildevæld Sogns 
plejehjem, Margit Lundager 

15.05-15.20 Kaffepause 
 

15.20-15.55 Hospice er ikke altid det 
sidste stop 

Mange tænker, at et hospiceophold er det 
samme som et uigenkaldeligt farvel til livet. 
Sådan er det ikke altid. Hospicer i Danmark 
udskriver patienter og indlægger også 
patienter til symptomlindrende ophold. 
Hvilke problemer og glæder afføder dette? 
Hvorfor denne tendens og hvordan lykkedes 
det bedst i et samarbejde mellem basis og 
specialiseret niveau.  

Hospiceleder  
Birthe Markfoged, Hospice 
Limfjord og hospiceleder Herdis 
Hansen, Ankerfjord Hospice 

15.55-16.00 Afrunding  Formand for foreningen 
Ole Raakjær 

 
 
 
 
 

Pris:	
Medlemmer: kr. 1200,- 
Ikke medlemmer: kr. 1400,- 

 
Tilmelding	
På	www.palliativ	.dk	
København:	Senest	15.	oktober	2018	på	www.palliativ.dk,		
Aarhus:	Senest	1.	marts	2019	på	www.palliativ.dk	

	

Kontaktperson	
Ole	Raakjær,	or@km.dk	


